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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Метою викладання навчальної дисципліни “Управління  

персоналом” є формування у студентів необхідних знань і умінь для 

формування і ефективного використання трудового потенціалу  

підприємства. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- теоретичні засади управління персоналом, кадрової стратегії та 

політики; 

- суть загальних і спеціальних функцій управління персоналом; 

- методичні підходи щодо розподілу завдань з управління 

персоналом між лінійними і функціональними підрозділами та 

керівниками; 

- методи планування чисельності персоналу; 

- джерела та методи професійного набору; 

- форми розвитку персоналу; 

- методи планування продуктивності праці; 

- суть та шляхи мотивації й стимулювання персоналу. 

вміти:  

- організувати ефективне управління персоналом підприємства; 

- аналізувати ефективність управління персоналом підприємства; 

- розробляти управлінські рішення з удосконалення управління 

персоналом підприємства. 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Методологія управління персоналом 

Тема 1. Методологічні аспекти управління персоналом 

Спільні і відмінні ознаки у суміжних поняттях: "персонал", "робоча 

сила", "трудові ресурси", "людські ресурси", "кадри". Класифікація 

персоналу. Управління персоналом  як складова загальної системи 

управління організацією. Принципи управління персоналом.   Функції 

управління персоналом. Методи управління персоналом. 

Тема 2. Організаційна (корпоративна) культура 

Місце корпоративної культури у системі управління персоналом та 

її характеристика. Типологія та атрибути корпоративної культури. 

Тема 3. Стратегія і політика управління персоналом 

Суть стратегії та політики управління персоналом (кадрової 

політики). Завдання та напрями кадрової політики. Види кадрової 
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політики. 

Тема 4. Ресурсне забезпечення та інформаційні технології в 

управлінні персоналом 

Нормативно-правова база управління персоналом. 

Матеріально-технічна база управління персоналом. Кадрове та 

фінансове забезпечення управління персоналом. Автоматизація 

інформаційного обміну між суб’єктами управління персоналом. 

Тема 5. Служби персоналу і кадрове діловодство 

Оргструктура і штати служби персоналу.  Напрямки діяльності 

служби управління персоналом. Кваліфікаційні вимоги до працівників 

служби персоналу. Основна кадрова документація. 

Змістовий модуль 2. Основні напрямки управління персоналом 

Тема 6. Аналіз та планування персоналу 

Аналіз персоналу. Чинники зміни потреби в персоналі. Види планів 

з питань персоналу. Планування чисельності персоналу. Методи 

планування. 

Тема 7. Організація професійного набору та найм персоналу 

Розроблення вимог до кандидатів на вакантні посади. Види джерел 

набору персоналу. Методи відбору персоналу. Оформлення найму 

працівника. 

Тема 8. Адаптація персоналу 

Поняття, види та етапи адаптації персоналу. Виробнича адаптація 

працівників. Управління адаптацією персоналу. 

Тема 9. Управління механічним рухом персоналу 

Рух персоналу та його види. Витрати та втрати пов’язанні з 

плинністю персоналу. Облік і звітність в управлінні рухом персоналу. 

Тема 10. Управління розвитком персоналу 

Організаційні форми і методи навчання працівників. Коучинг в 

системі розвитку персоналу. Витрати на професійне навчання 

персоналу. 

Тема 11. Управління трудовими процесами 

Регулювання трудової діяльності персоналу. Облік результатів 

праці. Сутність та класифікація трудових процесів. Організація і 

планування трудових процесів. Організаційні форми поділу і 

кооперації праці. Методи вимірювання і планування продуктивності 

праці. 

Тема 12. Управління робочим часом 

Законодавче регулювання робочого часу і часу відпочинку. Гнучкі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5

режими роботи.  Особливості праці за ненормованого робочого дня. 

Тема 13. Управління охороною і безпекою праці  персоналу 

Поняття умов, охорони та безпеки праці. Класифікація умов праці. 

Державне регулювання охорони та безпеки праці. Оцінювання умов 

праці на виробництві. Планування роботи з покращення умов та 

охорони праці. Навчання з охорони праці. 

Тема 14. Оцінювання персоналу 

Сутність та основні етапи процесу оцінювання персоналу. Методи 

оцінювання персоналу. Атестація працівників. 

Тема 15. Соціальне партнерство та управління конфліктами 

Сутність та суб’єкти соціального партнерства в 

організації.Колективний договір. Соціально-психологічний клімат в 

організації. Конфлікти  та шляхи їх вирішення. 

Тема 16. Мотивація персоналу та управління витратами на 

персонал. 

Сутність мотивації персоналу. Матеріальні та соціально- 

психологічні методи стимулювання. Заохочувальні системи 

колективної та індивідуальної оплати праці. Облік та  аналіз витрат на 

управління персоналом. 

Тема 17. Ефективність управління персоналом 

Ефективність управління персоналом за напрямами. Ефективність 

системи управління персоналом. 
 

ПИТАННЯ, ТЕСТИ, ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАДАЧІ ЗА 

ТЕМАМИ 

 

ТЕМА 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

1. Які терміни вживаються для характеристики ресурсів праці? 

2. Кого відносять до трудових ресурсів праці? 

3. Обґрунтуйте верхню і нижню межу працездатного віку. 

4. Які категорії населення входять до ЕАН? 

5. Чому є відмінності у вікових межах трудових ресурсів і ЕАН? 

6. Що мається на увазі під робочою силою? 

7. Розкрийте сутність персоналу? 

8. Кого називають кадрами? 
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9. На яких рівнях вживаються поняття ресурсів праці? 

10. Що розуміють під людським капіталом? 

11. Що відносять до інвестицій у ЛК? 

12. Які класифікації персоналу ви знаєте? 

13. Які робітники називаються основними, а які допоміжними? 

14. Хто включається в категорію АУП? 

15. Що таке система управління? 

16. З яких підсистем складається система управління персоналом? 

Охарактеризуйте їх. 

17. В чому полягає сутність управління персоналом? 

18. Які основні характеристики персоналу ви знаєте? 

19. На основі яких принципів відбувається прийняття управлінських 

рішень? Охарактеризуйте їх. 

20. Які функції управління персоналом відносять до загальних? 

21. Які функції управління персоналом відносять до спеціальних? 

22. Що таке методи управління персоналом? 

23. Які методи управління персоналом ви знаєте? 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1.Виберіть з нижче перерахованих методів управління персоналом ті, 

які належать до блоку адміністративних: 

а) формування позитивного соціально-психологічного клімату в 

колективі; 

б) матеріальне стимулювання; 

в) участь працівників в управлінні; 

г) видання наказів та розпоряджень. 

2.Система принципів, методів і механізмів оптимального 

комплектування, розвитку,  мотивації  та раціонального використання 

персоналу – це: 

 а) менеджмент; 

 б) управління персоналом; 

 в) соціальний менеджмент; 

 г) кадровий консалтинг. 

3.Способи впливу на колектив або окремого працівника для 

досягнення поставлених цілей, координації їх діяльності в процесі 

праці це: 

а) принципи управління; 

б) методи управління; 

в) концепція управління; 

г) правильні відповіді 1 і 3. 

4.Використання санкцій з метою підтримання трудової дисципліни, 
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культури трудової діяльності передбачають такі методи управління 

персоналом як: 

а) економічні; 

б) соціально-психологічні; 

в) матеріально-технічні; 

г) адміністративні. 

5.Виберіть з нижче перерахованих методів управління персоналом ті, 

які належать до блоку економічних: 

 а) розробка положень, посадових інструкцій  

б) участь в прибутках підприємства; 

в) участь працівників в управлінні; 

г) формування позитивного соціально-психологічного клімату в    

колективі.  

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАДАЧІ 

Завдання 1 

Визначте інвестиції у Ваш людський капітал, пов’язані із здобуттям 

вищої освіти. Визначте термін повернення їх за рахунок дельти 

заробітною платою (в порівнянні з мінімальною зарплатою). 

 

ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЙНА (КОРПОРАТИВНА) КУЛЬТУРА 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

1. Що  таке корпоративна культура? 

2. Що є метою корпоративної культури? 

3. Які характеристики корпоративної культури ви знаєте? В чому 

вони проявляються? 

4. Що входить до системи корпоративної культури? 

5. Охарактеризуйте рівні корпоративної культури. 

6. Які показники характеризують силу корпоративної культури? 

7. Які класифікації корпоративної культури ви знаєте? 

8. Охарактеризуйте суб’єктивну і об’єктивну  корпоративну 

культуру. 

9. Які компанії використовують «бейсбольну» культуру, а які - 

«клубну»? 

10. В чому полягає відмінність культури влади від рольової культури? 

11. В чому полягає відмінність культури завдання  від культури 

особистості? 

12. Які риси притаманні «українській корпоративній культурі»? 
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13. Які основні відмінності західної та східної корпоративної 
культури? 

14. Наведіть приклади атрибутів корпоративної культури реальних 

підприємств. 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАДАЧІ 

Завдання 1 

Розробіть зовнішні (інтер’єр, дресс-код) та внутрішні (правила, 

традиції, цінності, стимули і т.д.) атрибути корпоративної культури для 

організації вибраної на власний розсуд.  

 

ТЕМА 3. СТРАТЕГІЯ І ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

1. Що собою являє стратегія управління персоналом? 

2. Що є кадровою політикою підприємства? 

3. На яких засадах будується стратегія управління персоналом? 

4. Які етапи включає процес стратегічного управління персоналом? 

5. Охарактеризуйте основні елементи стратегічного управління 

персоналом. 

6. Чим відрізняється класичне управління персоналом від 

стратегічного? 

7. Який взаємозв’язок простежується між загальною стратегією 

розвитку підприємства і стратегією управління персоналом? 

8. Які стратегічні напрями управління персоналом ви знаєте? 

9. Які фактори вливають на кадрову політику підприємства? 

10. Які завдання покладено на кадрову політику? 

11. Що є механізмом реалізації кадрової політики? 

12. Перерахуйте основні складові кадрової політики. 

13. Яким вимогам має відповідати ефективна кадрова політика? 

14. Які показники оцінюють ефективність кадрової політики? 

15. Які види кадрової політики виділяють за рівнем впливу 

керівництва на кадрову ситуацію? 

16. Які види кадрової політики за рівнем відкритості стосовно 

зовнішнього середовища для формування  кадрового складу? 

17. Охарактеризуйте відкриту та закриту кадрову політику 

підприємства? 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1.Оберіть з нижче запропонованих відповідей ту, яка правильно 

характеризує співвідносяться між такими двома категоріями як 

кадрова політика та кадрова робота: 

а) кадрова політика і кадрова робота – поняття ідентичні; 

б) кадрова політика задає напрямки здійснення кадрової роботи; 

в) кадрова робота визначає напрямки формування кадрової   

політики; 

г) кадрова політика та кадрова робота ні яким чином не пов’язані  

один з одним. 

2.До видів кадрової політики належать (оберіть найбільш повну та 

правильну відповідь): 

а) адекватний, неадекватний, прямий, опосередкований; 

б) прямий, непрямий, типовий, індивідуальний; 

в) пасивний, реактивний, превентивний, активний; 

г) активний, альтернативний, опортуністичний, анархічний, 

альтруїстичний. 

3.Якщо на підприємстві немає чіткої програми дій стосовно персоналу, 

а кадрова політика зводиться до ліквідації негативних наслідків, то 

кадрова політика даного підприємства є: 

а) превентивною; 

б) пасивною; 

в) неадекватною; 

г) непрямою. 

4.Які типи кадрової політики прийнято виділяти за способами 

залучення працівників та їх кар’єрним просуванням: 

а) адекватна, неадекватна; 

б) стимулююча, дестимулююча; 

в) закрита, відкрита; 

г) адаптивна, неадаптивна . 

5.Якого типу кадрова політика є найбільш прийнятною для 

новостворених організацій, що ведуть агресивну політику завоювання 

ринку, орієнтованих на швидке зростання і вихід на передові позиції в 

своїй галузі: 

а) відкрита; 

б) дестимулююча; 

в) закрита; 

г) неадаптивна. 

6.Для якого типу кадрової політики адаптація персоналу здійснюється 

на основі наставництва та високої єдності колективу: 

а) стимулююча; 

б) адаптивна; 

в) закрита;  
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г) відкрита. 
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАДАЧІ 

Завдання 1 

Враховуючи наведені нижче умови діяльності металургійного 

комбінату і сьогоднішнього стану трудового потенціалу, розробіть 

стратегію управління персоналом цього підприємства на 5-річний 

період, відобразивши в ній бажаний стан трудового потенціалу через 5 

років по всіх розділах, що характеризують його поточний стан: 

демографічні і професійно-кваліфікаційні структури персоналу, рівень 

корпоративної культури.  

Вихідні дані. На великому металургійному комбінаті працює 
близько 30 тис. чоловік.  

Характеристика умов діяльності комбінату на 5-річний період:  

1. Технології основного виробництва залишаються сумісними із 

застосовуваними. Електроплавильне виробництво буде якісно 

розвиватися в результаті запровадження нових сучасних потужностей.  

2. Обсяг виробництва протягом найближчих п’яти років знизиться, а 

потім зросте  і буде залежати від експортних поставок металу. 

3. В Україні відбудеться системна зміна влади на всіх рівнях. 

Пріоритетом діяльності нової влади стане захист національного 

товаровиробника на міжнародному ринку поставок металу і 

металопродукції.  

4. Жорстка конкуренція на ринку чорних металів і перевищення 

попиту над пропозицією призведуть до зниження світових цін. 

5. Ринки робочої сили в перспективі на найближчі 5 років повністю 

забезпечать потреби підприємства в основних категоріях виробничого 

та управлінського персоналу. Дефіцит пропозиції зачепить сегмент 

ринку спеціалістів управлінської ланки у віці до 35 років з досвідом 

роботи 5-8 років за сучасними спеціальностями.  

Поточний стан трудового колективу:  

1. Демографічні структури персоналу: середній вік виробничого 

персоналу перевищує 45 років; персоналу апарату управління 

виробництвом – 49 років; керівного персоналу загально- 

корпоративного управління – 37 років.  

2. У професійно-кваліфікаційних структурах виробничого 

персоналу значний монопрофесіоналізм (близько 58%), що 

супроводжується "старінням знань", 70% персоналу загально- 

корпоративного управління підготовлені за програмами підвищення 
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кваліфікації або мають базову підготовку, що відповідає сучасним 

вимогам.  

3. Корпоративна культура підприємства не характеризується 

цілеспрямованим керованим розвитком і являє собою сукупність 

трансформованих моделей поведінки, властивих соціалістичному 

способу господарювання (на рівні виробництва) і моделей поведінки, 

характерних для капіталістичних виробничих відносин (на рівні 

підприємства).  

Методичні рекомендації. Стратегія управління персоналом 

повинна відповідати загальній стратегії організації і розробляється на її 

основі. Для її розробки необхідно врахувати внутрішні і зовнішні зміни 

(для підприємства) в поточний момент і на перспективу, дати оцінку її 

можливих впливів за такими основними напрямами діяльності системи 

управління персоналом, як забезпечення потреби в персоналі, розвиток 

трудового потенціалу і його реалізація.  

 

ТЕМА 4. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

1. Що включає ресурсне забезпечення процесу управління 

персоналом? 

2. Які законодавчі акти становлять нормативно правову базу УП? 

Охарактеризуйте їх. 

3. Хто контролює додержання законодавства про працю? 

4. Які нормативні документи розробляються в організації для 

внутрішнього використання? 

5. Що регламентують Правила внутрішнього трудового розпорядку? 

6. Які питання врегульовуються колективним договором? 

7. Якими документами регламентується діяльність служби управління 

персоналом, відділу кадрів? 

8. Що собою являють посадові інструкції? 

9. З яких документів складається науково-методичне забезпечення 

УП? 

10. Які технічні засоби використовуються в процесі управління 

персоналом? 

11. Що є джерелом фінансування роботи з персоналом? 

12. Що собою являє інформаційне забезпечення УП? 
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13. Як програмні продукти використовуються для управління 

персоналом? 

14. Що собою являє програма Person-Pro? 

15. Що собою являє програма АСУ «Кадри»? 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАДАЧІ 

Завдання 1 

На підставі типової структури положення про структурні підрозділи 

складіть положення про: 

а) відділ кадрів; 

б) відділ охорони праці; 

в) відділ розвитку персоналу; 

г) відділ маркетингу і збуту. 

Завдання 2 

На підставі типової структури правил внутрішнього трудового 

розпорядку складіть правила розпорядку для: 

а) хлібзаводу, що працює у дві зміни; 

б) перукарні; 

в) вищого навчального закладу. 

Завдання 3 

На підставі типової структури посадової інструкції розробіть 

посадову інструкцію:  

а) начальника відділу маркетингу та збуту; 

б) менеджера з підбору персоналу; 

в) інспектора відділу кадрів. 

 

ТЕМА 5. СЛУЖБИ ПЕРСОНАЛУ І КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

1. До яких підрозділів належить служба УП? 

2. Від чого залежить організаційна структура та чисельність 

персоналу СУП? 

3. Які посади для працівників СУП визначені у класифікаторі 

професій? 

4. Які основні вимоги висуваються до працівників СУП? 

5. Охарактеризуйте напрямки роботи СУП? 

6. Які функції покладено на СУП? 

7. До чого зводиться кадровий консалтинг? 
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8. В чому сутність кадрового консалтингу? 

9. Для чого необхідне кадрове діловодство? 

10. Які напрямки кадрового діловодства вам відомі? 

11. Які види кадрових документів ви знаєте? 

12. Які документи входять до особової справи? 

13. Хто здійснює облік персоналу на підприємстві? 

14. Яким є порядок ведення трудових книжок? 

15. Які відомості заносяться до трудової книжки? 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1. До особистих документів працівників відносять: 

а) особовий листок; 

б) трудову книжку; 

в) наказ про прийняття на роботу; 

г) посадові інструкції. 

2.Працівник вважається зарахованим на певну посаду, якщо: 

 а) на нього заведена особова справа; 

 б) це відмічено у трудовій книжці; 

 в) про це йому повідомили у відділі кадрів; 

 г) на нього оформлено наказ. 

3.За функціями управління кадрами документи поділяються на: 

а) особові, основні, додаткові, організаційні, особисті, облікові; 

б) розпорядчі, особові, облікові, особисті, первинні, вторинні; 

в) особові, розпорядчі, облікові, особисті, організаційні,     

інформаційні; 

г) облікові, інформаційні, електронні, паперові, основні,     

додаткові. 

4.Діяльність, яка передбачає створення та організацію роботи з питань 

оформлення найму, переведення, звільнення, обліку, навчання, 

атестації, пенсійного забезпечення працівників є: 

а) документознавством; 

б) кадровим діловодством; 

в) документообігом; 

г) веденням документів кадрового спрямування. 

5.На малих підприємствах функції управління персоналом виконує: 

а) секретар-референт; 

б) відділ організації праці та заробітної плати; 

в) безпосередньо керівник; 

г) менеджер з персоналу. 
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ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАДАЧІ 

1. Написати заяву про прийняття Вас на роботу, оформити 

наказ та внести відповідний запис у трудову книжку (за 

наступними зразками), якщо: 

а) укладається  безстроковий трудовий  договір: 
Директорові 

ТОВ «Лісове господарство» 

Онищенку С. І. 

Поліщука Олега Івановича, 

який проживає за адресою: 

м. Рівне, вул. Шкільна, 2, кв. 44 

 

ЗАЯВА 

Прошу прийняти мене з 14 травня 2012 року робітником на 

лісогосподарських роботах з відрядною оплатою праці. 

12.05.2012                                                                                           Підпис 

 

У наказі У трудовій книжці 
ПОЛІЩУКА Олега Івановича прийняти 

робітником на лісогосподарських 

роботах з 14 жовтня 2012 року з 

відрядною оплатою праці згідно з 

чинним Положенням про оплату праці.  

Прийнято робітником на 

лісогосподарські роботи 

 

б) укладається  строковий трудовий  договір (враховуючи характер 

майбутньої роботи): 
Директорові ТОВ «Лісове 

господарство» Онищенку С. І. 

Кощенка Олега Івановича, 

який проживає за адресою: 

м. Рівне, вул. Шкільна, 5, кв. 15 

 

ЗАЯВА 

Прошу Вас прийняти мене столяром 5-го розряду в цех №3 за 

строковим договором з 22 січня 2012 року для виготовлення та 

встановлення вікон і дверей в адміністративних та побутових 

приміщеннях з відрядною оплатою праці. 

18.01.12 р.                                                                                                  Підпис 
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У наказі У трудовій книжці 
КОЩЕНКА Олега Івановича 

прийняти столяром 50го розряду за 

строковим трудовим договором з 22 

січня 2012 року на час виготовлення 

та встановлення вікон і дверей.  

Прийнято робітником на 

лісогосподарські роботи 

 

2. Оформити необхідні документи при звільненні Вас з роботи із 
наступних підстав:  

а) за угодою сторін (п. 1 с. 36 ЗЗпП): 
Директору швейної  

фабрики 

Пилипенку М.А. 

інженера відділу охорони праці 

Миленця Івана Василбовича 

ЗАЯВА 

Прошу звільнити мене з роботи згідно з п.1 ст. 36 КЗпП за угодою 

сторін 10.06.2012. 

06.06.2012                                                                                  Підпис  
У наказі У трудовій книжці 

2. ЗВІЛЬНИТИ: 

2.1. МИЛЕНЦЯ Івана Васильовича, 

інженера з охорони праці, 10.06.2012 за 

угодою сторін, п.1 ст. 36 КЗпП України. 

Підстава: заява Миленця І.В. від 06.06.2012 

Звільнений за угодою сторін, п. 1 

ст. 36 КЗпП України 

 

б) за власним бажанням  (п. 1 с. 36 ЗЗпП): 
Директорові Головного управління 

юстиції у Київській області 

Карпенку М.Д. 

Шевченко Ганни Петрівни, 

яка проживає за адресою: 

49000, м. Київ, 

вул. Косіора, 2, кв. 44 

ЗАЯВА 

Прошу звільнити мене з посади заступника начальника 

Кагарлицького районного управління юстиції з 4.11.2012 року на 

підставі ст. 38 Кодексу законів про працю України за власним 

бажанням.  

21.10.2012                                                                                       Підпис  
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У наказі У трудовій книжці 
ЗВІЛЬНИТИ: 

ШЕВЧЕНКО Ганну Петрівну, заступника 

начальника Кагарлицького районного 

управління юстиції – начальника відділу 

реєстрації актів громадянського стану, 4 

листопада 2012 року із займаної посади за 

власним бажанням, ст.38 КЗпП України.  

Звільнена за власним 

бажанням, ст. 38 КЗпП 

України 

 

ТЕМА 6. АНАЛІЗ ТА ПЛАНУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

1. В чому сутність кадрового планування? 

2. Які питання вирішуються завдяки кадровому плануванню? 

3. На яких принципах ґрунтується процес планування персоналу? 

Розкрийте їх сутність. 

4. Які внутрішні фактори впливають на потребу підприємства в 

персоналі? 

5. Які зовнішні фактори формують потребу підприємства в 

персоналі? Наведіть приклади. 

6. Для чого здійснюється аналіз персоналу? 

7. В яких напрямках відбувається аналіз персоналу? 

8. Які є види планування за терміном тривалості планового періоду? 

9. Яким чином оформляються результати стратегічного планування? 

10. Яким чином оформляються результати тактичного планування? 

11. Які плани з питань персоналу виділяються на оперативному рівні? 

12. Від чого залежить вибір методів планування персоналу? 

13. Що є основою нормативно-балансових методів?  

14. Для планування яких категорій персоналу використовується метод 

планування за трудомісткістю виробничої програми? 

15. Які обмеження застосування має метод планування за 

трудомісткістю виробничої програми. 

16. Що таке норма обслуговування? 

17. Які категорії працівників можна планувати за нормами 

обслуговування. 

18. Що може виступати нормою обслуговування для молодшого 

обслуговуючого персоналу (прибиральниць, гардеробників)? 

19. Що таке норма керованості? 

20. Чисельність яких працівників планується за нормами керованості? 
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21. Коли використовуються балансові досвідно-статистичні методи 

планування чисельності персоналу? 

22. В чому сутність індексного методу планування чисельності 

працівників? 

23. Які недоліки мають досвідно-статистичні методи планування? 

24. Які є спеціальні методи планування персоналу? 

25. Які методи експертних оцінок ви знаєте?  Коли їх варто 

використовувати? 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1.В чому  сутність принципу масовості при кадрову плануванні: 

а) планування повинно базуватися виключно на наукових засадах; 

б) планування повинно охоплювати всі питання з приводу     

відтворення, розвитку, використання персоналу та  питання     оплати 

праці, умов праці; 

в) планування повинно передбачати залучення до нього     

співробітників, які виконуватимуть ці плани; 

г) планування передбачає коригування раніше прийнятих     

кадрових рішень або їх перегляд в будь-який час відповідно до   змін в 

організації. 

2.В рамках кадрового планування визначають: 

 а) поточну та довгострокову потребу в кадрах; 

 б) лише поточну потребу в кадрах; 

 в) перспективну потребу в кадрах; 

 г) усі відповіді правильні. 

3.До вихідних даних для планування потреб у персоналі не належить: 

а) виробнича програма; 

б) норми праці; 

в) стан дебіторської  заборгованості підприємства; 

г) динаміка продуктивності праці. 

4.Вкажіть внутрішньоорганізаційні фактори, які визначають напрями 

кадрового планування: 

а) звільнення за власним бажанням; 

б) конкуренція та стан ринку збуту; 

в) рівень інфляції та безробіття; 

г) правильна відповідь відсутня. 

5.Які методи з нижче перерахованих не належать до методів 

визначення потреби в робочій силі: 

а) нормативно-балансові; 
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б) аналітично-лагові; 

в) досвідно-статистичні; 

г) методи експертних оцінок. 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАДАЧІ 

Задача 1 

У наступному кварталі на підприємстві заплановано впровадити 

нову прогресивну технологію, внаслідок чого очікується  зростання 

продуктивності праці і обсягів виробництва. Потрібно визначити 

планову чисельність робітників для двох виробничих підрозділів 

підприємства внаслідок даних змін і закласти це у відповідні плани 

щодо кадрового забезпечення. 

Показники 

Цехи 

гальванічний 
механічної 

обробки 

Норма часу на виробництво одиниці 

продукції у вартісному виразі, грн./год. 
0,1 0,12 

Обсяги виробництва, тис. грн.  120 360 

Корисний фонд робочого часу працівника, 

год. / рік 
1700 

Індекс продуктивності праці 1,06 1,15 

Індекс обсягів виробництва 1,2 1,06 

Задача 2 

Під впливом структурних змін у виробництві продукції виникли 

диспропорції у кваліфікаційному складі персоналу. Необхідно при 

збереженні загальної чисельності робітників визначити: 

- потрібну планову чисельність робітників кожної кваліфікації  
(відповідно до структури трудомісткості продукції); 

- планові фонди заробітної плати при фактичній і плановій 

кваліфікаційній структурі; 

- фактичну і планову продуктивність праці; 
- індекс продуктивності праці 

 

Кваліфікаційний 

розряд робіт 

Чисельність 

робітників, 

люд. 

Середньомісячна 

зарплата   

грн. / міс. 

Планова 

трудомісткість робіт, 

люд.год./міс. 

II 2 950 480 
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III 3 980 640 

IV 9 1100 1120 

V 6 1200 960 

Всього 20 - 3200 

Місячний випуск продукції Q = 250 тис. грн. 

Задача 3 

Використовуючи метод Розенкранца необхідно розрахувати 

чисельність АУП. 

Організаційно-управлінські види 

робіт 

К-сть дій по 

виконанню виду 

робіт 

Час, необхідний 

для виконання дії, 

год. 

Розрахунок грошової маси 500 1 

Облік прибутків-витрат 

підприємства 
3000 0,5 

Розрахунок зведеного фінансового 

балансу 
300 3 

Річний фонд часу одного співробітника (за контрактом) – 1920 год. 

Коефіцієнт, враховуючий затрати часу на додаткові роботи – 1,3. 

Коефіцієнт перерахунку явочної чисельності в облікову – 1,1. 

Коефіцієнт, враховуючий затрати часу на відпочинок – 1,12 

 

ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАБОРУ ТА 

НАЙМ ПЕРСОНАЛУ 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

1. Які етапи включає процес комплектування підприємства 

працівниками? 

2. Які документи дозволяють визначити вимоги до претендентів на 

конкретні робочі місця та вакантні посади? 

3. В чому полягає сутність професіограми? 

4. Охарактеризуйте структуру персоналу. 

5. В чому полягає сутність кваліфікаційної карти? 

6. Які чинники обмежують вибір джерел набору персоналу? 

7. Які групи джерел набору персоналу можна виділити? 

8. Наведіть переваги та недоліки внутрішніх джерел набору 

персоналу. 

9. До яких зовнішніх організацій  можна звертатися за отриманням 

послуг щодо набору персоналу? 
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10. Які послуги з набору персоналу можна отримати в цих зовнішніх 

організаціях? 

11. Охарактеризуйте переваги та недоліки зовнішніх джерел набору 

персоналу. 

12. Розкрийте сутність аутсорсингу. 
13. Охарактеризуйте види рекрутингу. 

14. В чому полягає сутність процесу відбору персоналу? 

15. До чого може призвети недосконалий відбір персоналу? 

16. Які традиційні методи відбору персоналу ви знаєте? 

Охарактеризуйте їх переваги та недоліки. 

17.  Які нетрадиційні методи відбору персоналу ви знаєте? 

Охарактеризуйте їх переваги та недоліки. 

18. Які критерії ефективності методів відбору персоналу вам відомі? 

19. Які документи подаються при прийомі на роботу? 

20. В чому полягає сутність трудового договору? 

21. Перерахуйте етапи оформлення трудового договору. 

22. Як характеризуються трудові договори за термінами укладання? 

23. Чим завершується процес найму персоналу? 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1.Організація залучення персоналу, його підбору та найму передбачає: 

а) вибір варіанту набору  

б) визначення вимог до майбутніх працівників; 

в) встановлення рівня оплати, способів мотивації та          

перспективи розвитку персоналу; 

г) всі відповіді правильні. 

2.Яке з нижче перерахованих джерел не належить до зовнішніх джерел 

набору персоналу: 

а) публікація оголошень у пресі, через радіо, телебачення; 

б) державні центри зайнятості, регіональні біржі праці; 

в) просування по службі своїх працівників; 

г) ярмарки вакансій для випускників навчальних закладів усіх          

рівнів. 

3.Що з нижче перерахованого є недоліком внутрішнього набору 

персоналу: 

а) зменшення затрат на адаптацію персоналу; 

б) підвищення зацікавленості працівників до високоефективної 

праці; 
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в) покращання морального клімату, посилення відданості          

працівників підприємству; 

г) обмеження припливу нових людей з власними поглядами,          

навиками і досвідом роботи. 

4. Процес вивчення психологічних і професійних якостей працівника з 

метою встановлення його відповідності  вимогам  робочого  місця та 

виявлення з наявних претендентів того, хто найбільше підходить на 

конкретне робоче місце – це: 

а) адаптація персоналу; 

б) підбір (відбір) персоналу; 

в) розвиток персоналу; 

г) набір персоналу. 

5.Який метод первинного підбору кандидата дає можливість оцінити 

сучасний стан кандидата та його професійну придатність, однак 

потребує достатньо високих витрат і  консультацій: 

а) аналіз анкетних даних; 

б) тестування; 

в) експертиза; 

г) моделювання. 

6.Який метод первинного підбору кандидата дає можливість 

сформувати певне уявлення про кандидата через роботу з особовими 

документами, однак орієнтується на факти з минулого: 

а) аналіз анкетних даних; 

б) тестування; 

в) експертиза; 

г) моделювання. 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАДАЧІ 

Завдання 1 

Розробити нову редакцію кваліфікаційної характеристики посади 

завідувача відділу кадрів ПАТ „Борисфен”. 

Методичні рекомендації. Кваліфікаційна характеристика 

розробляється на підставі законодавства України, Статуту і Положення 

пор організацію (підприємство) і відділ кадрів, посадової інструкції та 

інших регламентуючих документів. Вона повинна містити перелік прав 

і обов’язків завідувача відділу кадрів і відповідати на наступні 

запитання: ким повинен бути, що повинен мати, знати і вміти, про що 

повинен мати чітке уявлення як фахівець.  

Завдання 2 

Складіть професіограму і психограму для спеціалістів обраної вами 

професії. Результати роботи оформляють у вигляді таблиць. Структура 

професіограми запропонована у таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Структура професіограми 

№ Розділ Зміст розділу 

1. 

 

Відомості про 

професію 

Загальні відомості про професію, зміни відбулись з 

розвитком НТП, перспективи розвитку професії 

2. 

 

 

 

Процес праці 

 

 

 

Характеристика процесу праці, сфера діяльності і 

вид праці, продукція, знаряддя праці, основні 

виробничі операції, професійні обов’язки, робоче 

місце, робоча поза. 

3. 

 

 

 

Санітарно- 

гігієнічні 

умови праці 

 

Робота в приміщенні або на повітрі, шум, вібрація, 

освітлення, температура, режим праці і відпочинку, 

монотонність і темп праці, можливості виробничих 

травм, професійні захворювання, медичні послуги, 

пільги і компенсації. 

4. 

 

 

Психофізіологіч-

ні вимоги до 

працівника 

Вимоги до особливостей сприйняття, уваги, пам’яті; 

вимоги до емоційно-вольових якостей людини; 

вимоги до ділових якостей. 

5. 

 

Професійні 

знання і навики 

Перелік необхідних знань, умінь та навиків. 

 

6. 

 

 

Вимоги до 

професійної 

підготовки 

Форми, методи і терміни професійного навчання, 

перспектива професійного росту. 

 

 

Методичні рекомендації. Професіограма – це перелік та опис 

загальнотрудових і спеціальних умінь та навичок, необхідних для 

виконання певної професійної діяльності. Будь-яка професіограма 

складається з двох частин: психологічної професіограми як опису самої 

трудової діяльності і психограми як опису вимог до психіки людини 

певної професії, виду діяльності. Психограма містить насамперед 

перелік необхідних здатностей і здібностей людини.  

Завдання 3 

Розробіть розділ «Планування залучення персоналу» оперативного 

плану роботи з персоналом в організації, де ви працюєте або проходите 

практику. Визначите, за рахунок яких внутрішніх і зовнішніх джерел 

передбачається забезпечити потреба в персоналі в планованому році, 

розкрийте переваги й недоліки джерел і визначите конкретні потреби в 

персоналі. 

Методичні вказівки. Джерела забезпечення потреби в персоналі 

наведено в таблиці 2. 
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Таблиця 2 

Планування залучення персоналу 
Забезпечення потреби в 

персоналі за рахунок 

працівників 

підприємства 

Систематичне 

спостереження 

за ринком праці 

Конкретні заходи  

щодо залучення 

працівників 

Прийом  

на роботу 

1.Вивільнення за 

рахунок змін струк- 

турного, технологічного, 

характеру, а також 

виробничих потужно- 

стей 

2. Ротація з метою 

внутрішньовиробничого 

обміну досвідом   

3. Призначення молодих 

фахівців на більше вищі 

посади    

Постійні 

контакти з: 

а) державними 

центрами 

зайнятості 

(інформування 

посередників 

про своє 

підприємство); 

б) ПТУ, ВНЗ, 

технікумами 

1. Направлення 

заявок про вакансії 

в навчальні зак- 

лади та центри 

зайнятості. 

2. Вивчення ого- 

лошень про пошук 

роботи, публікація 

власних оголошень. 

3. Звернення до 

кадрових агентств 

1. Вивчення пись- 

мових заяв про 

прийняття на робо- 

ту  

2. Співбесіда  

3. Прийом на 

роботу з випробу- 

вальним терміном 

 

ТЕМА 8. АДАПТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

1. Що таке адаптація персоналу? 

2. За якими ознаками класифікується адаптація персоналу? 

3. Охарактеризуйте етапи процесу адаптації персоналу. 

4. Які різновиди виробничої адаптації ви знаєте? 

5. На що скерована адаптація персоналу? 

6. Від чого залежить успішність адаптації персоналу? 

7. Охарактеризуйте складові регіональної системи управління 

адаптацією. 

8. Хто в організації займається організацією процесу адаптації 

персоналу? 

9. Як реалізовується процес адаптації персоналу? 

10. Які показники свідчать про завершення процесу адаптації? 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1.Процес пристосування працівників до умов зовнішнього і 

внутрішнього середовища називається: 

а) ротацією; 

б) адаптацією; 

в) атестацією; 

г) професійним навчанням. 
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2.Пристосування молодих співробітників, які не мають досвіду 

професійної роботи, є: 

 а) первинною адаптацією; 

 б) вторинною адаптацією; 

 в) відносною адаптацією; 

 г) додатковою адаптацією. 

3.Соціально-психологічна адаптація - це: 

 а) набуття працівником нових знань, умінь і навиків, які він 

використовує чи буде використовувати у своїй професійній діяльності; 

 б) пристосування людини до виробничої діяльності, до нового   

колективу, його традицій і неписаних норм, до стилю  роботи 

керівників; 

 в) пристосування людини до нових фізичних і психологічних   

навантажень, фізіологічних умов праці; 

 г) повне і успішне оволодіння новою професією, тобто звикання, 

пристосування до змісту й характеру праці, її умов   та організації.  

4.Повне і успішне оволодіння новою професією, тобто звикання, 

пристосування до змісту й характеру праці, її умов і організації є: 

 а) соціально-психологічною адаптацією; 

 б) професійною адаптацією; 

 в) умовною адаптацією; 

 г) психофізіологічною адаптацією. 

5.Пристосування людини до виробничої діяльності, до нового 

колективу, його традицій і неписаних норм, до стилю роботи 

керівників є: 

 а) психофізіологічною адаптацією; 

 б) професійною адаптацією; 

 в) умовною адаптацією; 

 г) соціально-психологічною адаптацією. 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАДАЧІ 

Завдання 1 

Розробіть програму адаптації наступних працівників: 

1) молодої жінки (24 роки), яка після закінчення ВНЗ пропрацювала 

на підприємстві 3 місяці і пішла у відпустку по догляду за дитиною. 

Через рік вона повертається на свою посаду; 

2) чоловіка (45 років), який зайняв посаду маркетолога у відділі 

маркетингу і збуту. До цього він очолював аналогічний відділ у фірмі 

конкурентів. Звільнився звідти через конфлікт з керівником. 
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Завдання 2 

Вас недавно призначили керівником трудового колективу, у якому 

ви кілька років були рядовим співробітником. Підлеглий ігнорує ваші 

поради та вказівки, робить усе по-своєму, не звертаючи уваги на 

зауваження, не виправляючи тих помилок, на які ви йому вказуєте. Які 

ваші дії по відношенню до цього підлеглого надалі? Обґрунтуйте свою 

відповідь.  

а) застосуєте звичайні адміністративні заходи покарання; 

б) в інтересах справи намагатиметеся викликати його на відверту 

розмову, спробуєте знайти з ним спільну мову, налаштувати на діловий 

контакт; 

в) звернетеся до колективу, розраховуючи на те, що його 

неправильна поведінка буде засуджена та до нього будуть застосовані 

заходи суспільного впливу; 

г) спробуєте спочатку розібратися в тому, чи не робите ви самі 

помилок у взаємовідносинах з підлеглим, а потім уже вирішите, як 

діяти. 

 

ТЕМА 9. УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЧНИМ РУХОМ ПЕРСОНАЛУ 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

1. Що таке рух персоналу? 

2. Які види руху персоналу виділяють в організації? 

3. Які фактори впливають на механічний рух персоналу? 

4. Які види внутрішньовиробничого руху ви знаєте? 

5. Які показники характеризують механічний рух? 

6. Що таке «плинність» кадрів? 

7. Перерахуйте основні причини плинності персоналу. 

8. Які мотиви плинності вам відомі? 

9. Які показники характеризують плинність кадрів? 

10. Охарактеризуйте наслідки плинності та руху персоналу для 

підприємства. 

11. Охарактеризуйте наслідки плинності та руху персоналу для 

працівників, які залишаються на підприємстві. 

12. Охарактеризуйте наслідки плинності та руху персоналу для 

працівників, які вибувають з  підприємства. 

13. Що включає вартість плинності кадрів? 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАДАЧІ 
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Завдання 1 

На механічному заводі спостерігається надзвичайно висока  

плинність слюсарів-збирачів основного конвеєра (80% на рік). Робота 

збирачів досить проста й монотонна, не вимагає особливих фізичних 

зусиль. Навчання збирачів виробляється безпосередньо на робочому 

місці протягом чотирьох годин. 

Прийом збирачів на завод здійснюється відділом кадрів без участі 

майстрів або інших керівників. Кандидати заповнюють стандартну 

форму (див. нижче) і проходять співбесіду з інспектором відділу кадрів, 

який ухвалює рішення щодо прийому на роботу. 

1. Чи існує зв’язок між високою плинністю кадрів серед 

слюсарів-збирачів і методом їх відбору? Як удосконалити цей процес? 

2. Кого з нижченаведених кандидатів ви б прийняли на місце 

збирача? Яку інформацію ви використали? Яка інформація виявилася 

зайвою? 

 Кандидат А Кандидат Б Кандидат В 

Вік 45 28 35 

Стаж роботи 25 5 15 

Число організацій, де 

працював кандидат 

4 8 11 

Освіта середня вища середня 

Спеціальність слюсар- 

водопровідник 

інженер-механік - 

Служба у ВР так немає так 

Сімейний  стан одружений, 

2 дітей 

не одружений ролучений,  

3 дітей 

Місце народження м. Донецьк м. Дружківка  м. Селідове 

Задача 1 

Визначити показники механічного руху персоналу та зумовлене 

ним зниження продуктивності праці (ПП), якщо ПП за місяць до 

звільнення і протягом місяця після найму працівника менша відповідно 

на 24% і 18%. 

1. Облікова чисельність персоналу:  на початок року – 260;  на 

кінець року – 258. 

2. Чисельність прийнятих на роботу – 28. 

3. Чисельність вибулих, всього – 30; 

в тому числі: 

а) у зв’язку із закінченням терміну дії трудового договору – 6; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

27

б) вихід на пенсію – 8; 

в) за власним бажанням – 12; 

г) за порушення трудових договірних зобов’язань – 4. 

Задача 2 

Визначити показники механічного руху персоналу і чисельність 

працівників, необхідних для обслуговування механічного руху 

персоналу, якщо: 

- затрати часу на звільнення 1 працівника: 

а) у зв’язку із закінченням дії трудового договору – 2 люд.-год.; 

б) у зв’язку з виходом на пенсію – 5 люд.-год.; 

в) за власним бажанням – 3 люд.-год.; 

г) за порушення трудових договірних зобов’язань – 10 люд.-год.; 

- затрати часу для найму й адаптації новоприйнятого – 12 люд.-год.; 

- корисний фонд робочого часу працівника служби персоналу – 1920 

год./рік; 

- облікова чисельність персоналу:  

на початок року - 260;   

на кінець року - 263; 

- чисельність прийнятих на роботу – 44; 

- чисельність вибулих, всього – 41; 

в тому числі: 

а) у зв’язку із закінченням терміну дії трудового договору – 6; 

б) вихід на пенсію – 8; 

в) за власним бажанням – 22; 

г) за порушення трудових договірних зобов’язань – 5. 

 

ТЕМА 10. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

1. Що таке розвиток персоналу? 

2. Які різновиди професійного навчання вам відомі? 

3. В чому полягають основні відмінності між первинною 

підготовкою і підготовкою працівників? 

4. В чому полягають основні відмінності між перепідготовкою і 

підвищенням кваліфікації працівників? 

5. В чому полягає професійно-кваліфікаційне просування кадрів? 

6. Що є джерелом фінансування витрат на розвиток персоналу? 

7. Які витрати відносяться до витрат на розвиток персоналу? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

28

8. Які методи дозволяють оцінити ефективність професійного 

навчання? 

9. Які форми професійного навчання вам відомі? 

10. Охарактеризуйте форми професійного навчання безпосередньо на 

робочому місці. 

11. Охарактеризуйте форми професійного навчання поза робочим 

місцем. 

12. Що собою являє коучинг персоналу? 

13. Розкрийте сутність менторингу  та секондменту   персоналу. 
14. Які методи теоретичного та практичного навчання на підприємстві 

ви знаєте? 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1. Професійне навчання персоналу забезпечує: 

 а) первинну професійну підготовку робітників; 

 б) перепідготовку персоналу; 

 в) підвищення кваліфікації персоналу; 

 г) всі відповіді правильні. 

2.Процес переміщення робітників, фахівців з вищою освітою між 

професійними, кваліфікаційними та посадовими групами персоналу в 

результаті опанування ними нових знань, умінь та практичного досвіду 

роботи, це: 

 а) професійно-кваліфікаційне просування персоналу; 

 б) підвищення кваліфікації персоналу; 

 в) перепідготовка персоналу; 

 г) первинна професійна підготовка. 

3.Яка з складових професійного навчання спрямована на оволодіння 

іншою професією фахівцями або робітниками з вищою освітою, які 

вже здобули первинну професійну підготовку: 

 а) перепідготовка персоналу; 

 б) первинна професійна підготовка; 

 в) підвищення кваліфікації персоналу; 

 г) підвищення загальноосвітнього рівня. 

4.Процес передачі знань і умінь від досвідченого і компетентного 

працівника недосвідченому, методом співбесіди, консультації, поради 

та за рахунок ускладнення завдань є: 

 а) інструктаж; 

 б) наставництво; 

 в) ротація; 

 г) стажування. 
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5.Інструктаж – це: 

а) послідовна робота на різних посадах, в т.ч. і в інших  підрозділах; 

б) процес передачі знань і умінь від досвідченого і компетентного 

працівника недосвідченому, методом співбесіди, консультації, поради 

та за рахунок ускладнення завдань; 

в) роз'яснення та демонстрація методів роботи досвідченими  

працівниками; 

г) вивчення літератури, спостереження й аналізу своїх дій і   роботи 

своїх колег, постійного ускладнення завдань. 

6.Вивчення літератури, спостереження й аналізу своїх дій і роботи 

своїх колег, постійного ускладнення завдань є складовою:    

а) ротації; 

б) інструктажу; 

в) самоосвіти; 

г) наставництва. 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАДАЧІ 

Завдання 1 

Підприємство, яке займається реалізацією сільськогосподарської 

продукції, розширило сферу своєї діяльності за рахунок оренди землі і 

вирощування сільськогосподарської продукції з подальшою її 

переробкою. Враховуючи необхідність кваліфікованих менеджерів для 

організації діяльності багатопрофільного виробництва, підприємство 

за свій рахунок направило на стажування за кордон О.В. Василькова. 

Вибір даного працівника обмовлений тим, що, по-перше, це молодий, 

перспективний працівник, по-друге, не виникало проблем з передачею 

виконання його обов‘язків іншим співробітникам. Вартість та 

тривалість стажування становили 20 тис. євро за 6 місяців. Після 

повернення, використовуючи отримані знання, О.В. Васильков 

успішно вирішив проблему управління виробництвом на орендованих 

землях. Але через 3 місяці він вирішив звільнитися за власним 

бажанням, мотивуючи своє звільнення відсутністю перспектив 

посадового росту. Справді, усі ключові керівні посади у підприємстві 

займали кваліфіковані працівники у молодому віці. 

1. Визначити, чи були допущені помилки керівництвом 

підприємства при виборі працівника для направлення на підвищення 

кваліфікації за кордон. 

2. Встановити, чи були враховані потреби та інтереси працівника 

при прийнятті рішення щодо його направлення на підвищення 
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кваліфікації. 

3. Проаналізувати, які втрати понесе підприємство при звільненні 

О.В. Василькова.  

4. Чи має зараз підприємство можливості уникнути втрат пов‘язаних 

зі звільненням? 

ТЕМА 11. УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ ПРОЦЕСАМИ 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

1. В чому полягає сутність регулювання трудовою діяльністю 

персоналу? 

2. Які чинники впливають на ефективність трудової діяльності 

персоналу? 

3. В чому полягає поточне обслуговування виробничих і трудових 

процесів? 

4. Яким чином відбувається оперативне регулювання виробничих і 

трудових процесів? 

5. Які є форми первинного обліку результатів діяльності? 

6. Яким чином регулюються посадові обов’язки працівників апарату 

управління? 

7. Яким чином регулюються посадові обов’язки робітників? 

8. Розкрийте сутність та взаємозв’язок виробничого та трудового 

процесів. 

9. Які види трудових процесів ви знаєте? 

10. Якою є  структура трудового процесу? 

11. В чому полягає організація трудового процесу? 

12. Охарактеризуйте етапи раціоналізації трудових процесів. 

13. Що таке поділ праці? 

14. Які є види поділу праці? 

15. Що таке кооперація праці? 

16. Які види кооперації праці ви знаєте? 

17. Якими є межі кооперації праці? 

18. В чому сутність бригадної форми організації праці? 

19. Розкрийте сутність суміщення професій. 

20. Що таке продуктивність праці? 

21. Які методи вимірювання ПП вам відомі (їх переваги та недоліки)? 

22. Які є показники ПП? 

23. Що може виступати чисельником при визначенні виробітку? 

24. Які є види трудомісткості? 
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25. Які методи планування ПП на рівні підприємства вам відомі? 

26. В чому полягає метод планування ПП за технічно-економічними 

чинниками? 

27. Як відбувається планування ПП на основі трудомісткості 

виробничої програми? 

28. Розкрийте сутність укрупнених методів планування ПП. 

29. Якими можуть бути наслідки невиконання планових показників 

ПП? 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1.Виробіток - це: 

а) показник, що визначає скільки виробленої продукції (робіт, 

послуг) припадає на  одну гривню заробітної плати; 

б) показник продуктивності праці, що характеризується  кількістю 

робочого часу, затраченого на виробництво одиниці  продукції (робіт, 

послуг); 

в) показник продуктивності праці, що визначається кількістю 

продукції (робіт, послуг), виробленою за одиницю робочого  часу або 

одним працівником; 

г) показник, що визначає скільки заробітної плати припадає на одну 

гривню виробленої продукції (робіт, послуг) 

2.Трудомісткість - це: 

а) показник продуктивності праці, що характеризується кількістю 

робочого часу, затраченого на виробництво одиниці продукції (робіт, 

послуг); 

б) показник, що визначає скільки заробітної плати припадає на одну 

гривню виробленої продукції (робіт, послуг); 

в) показник, що визначає скільки виробленої продукції (робіт, 

послуг) припадає на  одну гривню заробітної плати; 

г) показник продуктивності праці, що визначається кількістю 

продукції (робіт, послуг), виробленою за одиницю робочого часу або 

одним працівником. 

3.Раціоналізація трудових процесів - це: 

а) сукупність методів і засобів впливу на предмет праці за 

допомогою знарядь праці з метою випуску матеріального або  

нематеріального продукту, що здійснюються в певних природних або 

штучних умовах; 

б) система, за якої кожна операція або трудовий процес ретельно  

аналізується з метою усунення зайвих рухів, дій та прийомів; 

в) системно організований процес забезпечення й підтримання 
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високоефективної праці кожного окремого працівника й трудового 

колективу в цілому; 

г) система правових, соціально-економічних, органiзацiйних,     

технiчних, гiгiєнiчних та лiкувально-профiлактичних заходів та засобiв, 

спрямованих на забезпечення збереження здоров'я та працездатностi 

людини в процесi праці. 

4.Відособлення окремих трудових процесів, яке здійснюється для 

підвищення продуктивності праці, що досягається завдяки швидшому 

набуттю виробничих навичок робітниками за спеціалізацією робіт, 

називається: 

 а) кооперацією праці; 

 б) поділом праці; 

 в) координацією трудових рухів; 

 г) безпекою праці. 

5.Об’єднання працівників у ході спільного виконання єдиного процесу 

або групи взаємозв’язаних процесів праці називається: 

 а) кооперацією праці; 

 б) поділом праці; 

 в) координацією трудових рухів; 

 г) безпекою праці. 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАДАЧІ 

Задача 1 

Визначити та порівняти індекси заробітної плати та продуктивності 

праці по цехах та заводу. 

Найменування 

цеху 

Валова 

продукція, тис. 

грн. 

Середньо- 

облікова 

чисельність 

робітників 

Середньо- 

місячна 

заробітна 

плата, грн. 

звіт план звіт план звіт план 

Заготівельний  2500  2900  240  245  1500 1550 

Механічний  4500  5800  480  500  1620 1700 

Складальний  6900  7779  625  650  1450 1460 

Задача 2 

Виробіток на одного працюючого в минулому році складав 5 000 

грн. Обсяг виробництва за планом на рік – 16 млн. грн. За рахунок 

підвищення технічного рівня виробництва звільняється – 300 осіб. 

Внаслідок удосконалення управління і організації виробництва 
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звільняється – 60 осіб. Зміни обсягу і структури виробництва 

потребують додаткової чисельності у кількості – 130 осіб. Визначити 

зростання продуктивності праці у плановому році. 

Задача 3 

За наведеними даними визначити і порівняти індекси зарплати та 

продуктивності праці за фактичними цінами і умовно-чистою 

продукцією. Зробити висновки. 

№ Показники 2011 р. 2012 р. 

1. Ціна за штуку, грн. 68 74 

2. Обсяг виробництва, тис.шт. 324 472 

3. Собівартість продукції, тис.грн. 20420 30190 

4. Заробітна плата з нарахуваннями, 

тис.грн.  

12250 15100 

5. Амортизація, тис.грн. 1500 2150 

6. Середньооблікова чисельність, осіб 544 620 

Задача 4 

Обсяг виробничої програми підприємства у базовому періоді 

становив 368 млн. грн. і зріс у плановому періоді на 11 %. Виробіток на 

одного працівника у базовому періоді становить 2,3 млн. грн. За 

рахунок кращої організації виробництва чисельність промислово- 

виробничого персоналу зменшиться у плановому періоді на 9 осіб. 

Визначити процент зростання продуктивності праці та чисельність 

працівників на підприємстві у плановому періоді. 

Задача 5 

За наведеними даними визначити і порівняти індекси зарплати та 

продуктивності праці за фактичними цінами і чистою продукцією. 

Зробити висновки. 

№ Показники 2011 р. 2012р. 

1. Обсяги реалізованої продукції (у фактичних 

цінах), тис.грн. 

1480 1750 

2. Собівартість реалізованої продукції, тис.грн. 

в тому числі: 

918 1006 

матеріальні витрати, тис.грн. 650 704 

послуги сторонніх організацій, тис.грн. 12 17 

амортизація, тис.грн. 47 51 

3. Середньооблікова чисельність, осіб 14 13 
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ТЕМА 12. УПРАВЛІННЯ РОБОЧИМ ЧАСОМ 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

1. Розкрийте сутність робочого часу. 

2. В чому полягає відмінність «скороченого робочого часу»? 

3. Чи має робочий час межі і які? 

4. Хто регулює тривалість робочого часу? 

5. Якою є тривалість робочого часу для робіт в нормальних та 

шкідливих умовах праці? 

6. Для чого встановлюється скорочена тривалість робочого часу? 

7. Які роботи вважаються надурочними? 

8. Які категорії працівників заборонено залучати до надурочних 

робіт? 

9. Як регулюється робота у вихідні та святкові дні? 

10. Як регулюється робота у вечірній та нічний час? 

11. Які види відпусток передбачені чинним законодавством? 

12. Хто має право на основну відпустку? 

13. Як регулюється тривалість та періодичність основної відпустки? 

14. Хто має право на додаткову відпустку? 

15. Що таке режим праці і відпочинку? 

16. Які види режиму праці і відпочинку ви знаєте? 

17. Розкрийте сутність гнучкого графіку робочого часу. 

18. Розкрийте сутність традиційного  графіку роботи. 

19. Які різновиди гнучкого графіку роботи ви знаєте? 

20. Яким чином обліковується робочий час на підприємстві? 

21. Які заходи спрямовані на скорочення втрат робочого часу? 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1.Скорочена тривалість робочого дня або тижня, яка встановлюється за 

погодженням сторін трудового договору з оплатою пропорційно 

відпрацьованому часу або залежно від виробітку, - це: 

а) скорочений робочий час; 

б) неповний робочий час; 

в) нормальний робочий час; 

г)  гнучкий робочий час 

2.Скорочена тривалість робочого часу з оплатою праці повного робочого 

дня або тижня - це: 

а) скорочений робочий час; 

б) неповний робочий час; 

в) нормальний робочий час; 

г) гнучкий робочий час. 

3.Для працівників віком від 16 до 18 років встановлюється така 

скорочена тривалість робочого часу: 
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а) 36 годин на тиждень; 

б) 24 години на тиждень; 

в) 38 годин на тиждень; 

г) 20 годин на тиждень. 

4.Для працівників віком від 15-16 років (учнів віком від 14 - до 15 років, 

які працюють у період канікул) встановлюється така скорочена 

тривалість робочого часу: 

а) 36 годин на тиждень; 

б) 24 години на тиждень; 

в) 38 годин на тиждень; 

г) 20 годин на тиждень. 

5.Основна відпустка надається працівникам та неповнолітнім особам 

відповідно тривалістю не менше як: 

 а) на 20 та 30 календарних днів; 

 б) на 24 та 40  календарних днів; 

 в)на 26 та 36  календарних днів; 

 г) на 24 та 31  календарний день. 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАДАЧІ 

Завдання 1 

Розробіть раціональний тижневий та внутрішньозміний режим 

праці та відпочинку для швейної фабрики «Вілія», на якій працює 120 

працівників (з них – 100 швей). Фабрика уклала договір з іноземним 

інвестором і працює на експорт продукції у Францію. У зв’язку з 

терміновістю поставок фабрика працює у дві зміни. 

 

ТЕМА 13. УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ І БЕЗПЕКОЮ ПРАЦІ 
ПЕРСОНАЛУ 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

1. Що таке охорона праці? 

2. Що таке безпека праці? 

3. Яким чином трактується поняття «умови праці»? 

4. Які фактори впливають на формування умов праці? 

5. Які елементи умов праці ви знаєте? 

6. Охарактеризуйте напрямки формування умов праці. 

7. Які класи та ступені умов праці виділяються за гігієнічною 

класифікацією праці? 

8. Перерахуйте основні законодавчі акти, що регулюють організацію 

охорони праці на підприємстві? 

9. Які органи здійснюють контроль за охороною праці на 

підприємстві? 

10. Які заходи з охорони праці ви знаєте? Розкрийте їх сутність. 
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11. Які компенсації впливу несприятливих умов праці передбачені 

законодавством? 

12. Яким чином відбувається оцінювання впливу умов праці на 

працівника? 

13. Охарактеризуйте процес атестації робочих місць. 

14. Що є результатом атестації робочих місць? 

15. Скільки категорій важкості праці виділяють залежно від рівня 

інтегральної оцінки умов праці? 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1.Система правових, соціально-економічних, органiзацiйних, 

технiчних, гiгiєнiчних та лiкувально-профiлактичних заходів та засобiв, 

спрямованих на забезпечення збереження здоров'я та працездатностi 

людини в процесi праці, - це: 

а) безпека праці; 

б) адаптація персоналу; 

в) охорона праці; 

г) раціоналізація трудових 

процесів. 

2.Сукупність факторів виробничого середовища, що впливають на 

здоров’я та працездатність людини в процесі праці - це: 

а) кадрова політика; 

б) умови праці; 

в) корпоративна культура; 

г) безпека праці. 

3.Соціально-економічні фактори, що впливають на формування умов 

праці не включають: 

 а) організаційні форми виробництва, праці та управління; 

 б) закони, норми, стандарти; 

 в) матеріальне й економічне стимулювання, моральне     заохочення; 

 г) форми руху працівників за створення сприятливих умов,     

винахідництво й раціоналізація. 

4.До санітарно-гігієнічних елементів умов праці відносять: 

а) фізичне навантаження, нервово-психологічна напруга, 

монотонність трудового процесу; 

б) художньо-конструктивне рішення робочого місця, освітлення, 

функціональна музика; 

в) характер взаємовідносин в трудовому колективі, психологічний 

настрій працівників (соціальний клімат); 

г) промисловий шум, вібрація, токсичні речовини, промисловий 

пил, температура повітря 

5.До естетичних елементів умов праці відносять: 

а) промисловий шум, вібрація, токсичні речовини, промисловий 
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пил, температура повітря; 

б) фізичне навантаження, нервово-психологічна напруга, 

монотонність трудового процесу; 

в) художньо-конструктивне рішення робочого місця, освітлення, 

функціональна музика; 

г)характер взаємовідносин в трудовому колективі, психологічний 

настрій працівників (соціальний клімат). 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАДАЧІ 

Задача 1 

Визначити інтегральний показник важкості праці, категорію 

важкості праці, розмір доплат за умови праці для слюсаря – 

складальника, якщо елементи умов праці і трудового процесу на 

робочому місці визначені такими балами: температура повітря – 2; шум 

– 2; токсичні речовини – 2; статичне, фізичне навантаження за зміну – 1 

бал; робоче місце, робоча поза – 4; час зосередження уваги – 3; 

монотонність праці – 2 бали. 

Охарактеризувати дану категорію важкості праці. Назвіть заходи 

щодо зниження монотонності праці. Які роботи вважаються 

монотонними. Наведіть приклади. 

ТЕМА 14. ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

1. Розкрийте сутність процесу оцінювання персоналу. 

2. В чому полягає мета оцінювання персоналу? 

3. Які функції виконує оцінювання? 

4. Охарактеризуйте етапи процесу оцінювання персоналу.  

5. Які види оцінювання працівників ви знаєте? 

6. На яких засадах здійснюється оцінювання персоналу? 

7. Які документи є результатом оцінки персоналу? 

8. В чому полягає сутність методів оцінювання? 

9. Які види методів оцінювання ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 

10. Розкрийте сутність атестації персоналу. 
11. Скільки етапів включає атестація? 

12. Які види атестації ви знаєте? 

13. Хто є членами атестаційної комісії? 

14. Які рішення приймаються в результаті атестації працівника? 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1.Процедура, за допомогою якої виявляється ступінь відповідності 

якостей працівника, його трудової поведінки, результатів діяльності 

певним вимогам - це: 

а) розвиток персоналу; 

б) оцінювання персоналу; 

в) ротація персоналу; 

г) професійне навчання. 

2.Атестація - це: 

а) процес переміщення робітників, фахівців з вищою освітою між  

професійними, кваліфікаційними та посадовими групами персоналу в 

результаті опанування ними нових знань; 

б) процедура визначення рівня, кваліфікації знань, практичних 

навиків, ділових якостей працівників і встановлення їх  відповідності 

не відповідності) робочим місцям, посадам, які вони займають; 

в) процес вивчення психологічних і професійних якостей 

працівника з метою встановлення його відповідності  вимогам 

робочого  місця; 

г) процес формування у працівників організації теоретичних знань, 

умінь і практичних навичок за допомогою спеціальних методів і форм, 

необхідних персоналу зараз чи в майбутньому. 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАДАЧІ 

Завдання  у формі ділової гри 

Необхідно визначити комплекс заходів щодо ефективного 

проведення атестації. 

Методичні рекомендації. Студентам пропонується розділитися на 

дві групи (атестаційна комісія і ті працівники, які проходять 

атестацію).  

Для вирішення завдання необхідно визначити рівень кваліфікації 

працівників. Тому приймається єдиний набір ознак для усіх категорій 

робітників: спеціальна освіта і стаж роботи за спеціальністю.  

За рівнем освіти усі працівники діляться на дві групи:  

І - які мають середню спеціальну освіту,  

ІІ – які мають базову та повну вищу освіту.  

Відповідно до того, у яку із вказаних груп посад потрапляє 

працівник, йому присвоюється кількісна оцінка за цією ознакою – 1 або 

2.  

В залежності від стажу роботи за спеціальністю всі працівники 

розподіляються на чотири групи за рівнем освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

39

Номер групи 

по стажу 

Оцінка 

стажу 

Стаж роботи по спеціальності у 

працівника, що має освіту 

І - середня 

спеціальна освіта 

ІІ - базова вища та 

повна вища освіта 

1 0,25 0-9 0-9 

2 0,5 9-13 і вище 9-17 і вище 29 

3 0,75 13-17 і 21-29 17-25 

4 1 17-21 26-29 

Вихідні дані: механізатор підприємства має середню спеціальну 

освіту, стаж роботи за спеціальністю 21 рік; головний економіст – 

базову вищу освіту, стаж роботи за спеціальністю 7 років; агроном – 

повну вищу освіту, стаж роботи за спеціальністю 2 роки. 

Оцінка рівня кваліфікації визначається за формулою  

Рівень кваліфікації = Оцінка освіти + Оцінка стажу. 

 

ТЕМА 15. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ТА УПРАВЛІННЯ 

КОНФЛІКТАМИ 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

1. Розкрити сутність поняття “соціальне партнерство”. 

2. Дайте характеристику сторін соціального партнерства.  

3. Охарактеризуйте сутність поняття “суб’єкт соціального 

партнерства” та виокреміть групи цих суб’єктів.  

4. Поясніть, чому за сучасних умов підвищується роль колективного 

договору.  

5. Дайте розгорнуте визначення колективного договору.  

6. Розкрийте зміст функцій, які має виконувати колективний договір.  

7. Окресліть стадії формування та укладення колективного договору.  

8.  Охарактеризуйте законодавчі вимоги до розробки колективного 

договору. 

9. Опишіть типову структуру колективного договору.  

10. Що таке соціально-психологічний клімат?  

11. Які ознаки і критерії характеризують сприятливий 

соціально-психологічний клімат в організації?  

12. Обґрунтуйте вплив соціально-психологічного клімату на 

ефективність трудової діяльності.  

13. Охарактеризуйте механізми регулювання соціально-психоло- 

гічного клімату. 
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14. Що таке конфліктна ситуація?  

15. Що таке конфлікт?  

16. Які причини зумовлюють виникнення  конфліктів?  

17. Охарактеризуйте методи розв’язання конфліктів.  

18. Охарактеризуйте стилі поведінки опонентів при розв’язанні 

конфліктів згідно з сіткою Томаса-Кілмена.  

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАДАЧІ 

Завдання 1 

Знайдіть шляхи вирішення конфліктної ситуації, яка склалася у 

економічному відділі, де працює 9 працівників (усі жінки). Керівником 

відділу є І.Г. Супрунець -  жінка передпенсійного віку, яка давно 

працює на підприємстві та успішно справляється зі своїми 

обов’язками. 

У відділ півроку назад прийшла нова співробітниця - Н.М.  Калиніна  

(молода, симпатична жінка, яка закінчує економічний інститут). 

Начальник відділу та колектив зустрів її  доброзичливо. І.Г. Супрунець 

навіть спочатку «по-материнськи» опікала нову співробітницю. Однак, 

через деякий час, із незрозумілих для Калиніної  Н.М причин, 

відносини між нею та начальником різко погіршилися. Супрунець І.Г. 

стала постійно прискіпуватися до Калиніної  Н.М, намагаючись 

принизити її як особистість, не давала спокійно працювати. Перед 

Калиніною Н.М постало питання: що робити і чи не перейти на роботу 

в інший відділ? 

ТЕМА 16. МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ТА УПРАВЛІННЯ 

ВИТРАТАТИ НА ПЕРСОНАЛ 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

1. В чому полягає різниця між стимулом і мотивом? 

2. Розкрийте сутність мотивації та стимулювання праці. 
3. Які види стимулювання праці ви знаєте? 

4. Перерахуйте основні складові витрат на персонал підприємства 

5. За якими ознаками можна класифікувати витрати на персонал? 

6. Що виступає джерелами коштів на оплату праці та інші форми 

матеріального заохочення працівників 

7.  Зі скількох частин складається фонд оплати праці? 

Охарактеризуйте їх. 

8.  Які системи колективної участі працівників у результатах 

діяльності підприємства ви знаєте? 
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9.  Охарактеризуйте системи участі працівників у прибутках. 

10. Охарактеризуйте системи участі працівників у власності. 

11. Охарактеризуйте систему участі працівників в управлінні. 
12.  Які форми індивідуальної оплати праці ви знаєте? 

13.  За яких умов можна використовувати відрядну форму оплати 

праці? 

14.  Які системи відрядної оплати праці вам відомі? 

15.  Які системи почасової (погодинної) оплати праці ви знаєте? 

16.  Які комбіновані системи оплати праці використовуються у світі? 

17.  Які показники оцінки ефективності витрат на персонал 

використовують на підприємствах? 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1.Додаткова заробітна плата включає: 

 а) заробітна плата, нарахована за виконану роботу, суми 

відсоткових або комісійних нарахувань, авторський гонорар; 

 б) оплата простоїв не з вини працівника, винагороди за підсумками 

роботи за рік, премії, одноразові заохочення, матеріальна допомога; 

 в) доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, премії, 

пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій; 

 г) відрахування на соціальні заходи.  

2.Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм 

праці (норми часу, виробітку, обслуговування) – це: 

 а) додаткова заробітна плата; 

 б) основна заробітна плата; 

 в) інші заохочувальні та компенсаційні виплати; 

 г) відрахування на соціальні заходи. 

3.Яка заробітна плата визначається тарифними ставками, відрядними 

розцінками, посадовими окладами, а також надбавками і доплатами у 

розмірах, що не перевищують встановлені законодавством: 

а) додаткова; 

б) основна; 

в) допоміжна; 

г) натуральна. 

4.Винагорода, обчислена, як правило у грошовому виразі, яку за 

трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує 

працівникові за усю виконану роботу – це: 

а) доплата; 

б) надбавка; 

в) заробітна плата; 

г) матеріальна допомога. 

5.Яка "система участі у доходах" заснована на участі працівників у 

розподілі  зекономлених коштів, в результаті зменшення витрат 
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робочого часу: 

а) система Ракера; 

б) система Скенлона; 

в) система “Імпрошейр”; 

г) система Ганта. 

6.Яка "система участі у доходах" передбачається розподіл серед 

працівників частини коштів зекономлених в результаті скорочення 

частки витрат на робочу силу в загальній вартості готової продукції 

проти нормативної: 

а) система Ракера; 

б) система Скенлона; 

в) система “Імпрошейр”; 

г) система Ганта. 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАДАЧІ 

Завдання 1 

Карнаухов Денис Петрович є Генеральним директором і власником 

компанії «Віват», що займається імпортом і оптовою торгівлею 

комп’ютерної техніки на сході України. У компанії працюють два 

фахівці із закупівлі комп’ютерів за кордоном, що одержують посадові 

оклади і місячні премії в розмірі до 300% окладу (рішення про виплату 

премій приймає Генеральний директор), і п’ять комерційних агентів, 

зайнятих продажами на внутрішньому ринку та одержують комісійні у 

розмірі 10% від суми продажів. Ціни на реалізовані комп’ютери 

встановлює так само Генеральний директор. Аналіз фінансових 

результатів за останні шість місяців показав, що прибутковість 

компанії стала скорочуватися, незважаючи на постійний ріст обсягів 

реалізації збереження товарних запасів на одному рівні, і що, крім того, 

збільшилися строки збору дебіторської заборгованості. Фахівці із 

закупівель протягом всіх шести місяців одержували 30% премію, однак 

їхня винагорода становила тільки 30% від середнього доходу 

комерційного агента. 

1. Проаналізуйте розвиток ситуації в компанії «Віват»? Чим можна 

пояснити досягнуті результати? Як вони можуть бути пов’язані із 

системою компенсації? 

2. Яку систему винагороди ви б запропонували для компанії 

«Ніка»? 

3. Як би ви порадили  впроваджувати цю систему? 

Задача 1 

Протягом місяця (169 год.) робітник 4-го розряду виготовив 550 

деталей. Норма часу на виготовлення однієї деталі  - 0,3 год. Годинна 

тарифна ставка працівника першого розряду - 6,5 грн., тарифний 

коефіцієнт 4-го розряду 1,6. За виконання місячної норми виробітку 
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нараховується премія в розмірі 20 % тарифної зарплати, та 2 % - за 

кожний відсоток перевиконання цієї норми. Обчислити сукупний 

місячний заробіток працівника. 

 

ТЕМА 17. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

1. Що собою являє економічна ефективність управління персоналом?  

2. У чому полягає сутність методу порівняння в аналізі економічної 

ефективності управління персоналом?  

3. Назвіть основні показники економічної ефективності управління 

персоналом.  

4. Що собою являє організаційна ефективність управління 

персоналом?  

5. Назвіть основні показники організаційної ефективності управління 

персоналом.  

6. Що собою являє соціальна ефективність управління персоналом? 

7. Назвіть основні показники соціальної ефективності управління 

персоналом. 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАДАЧІ 

Задача 1 

За наведеними в таблиці вихідними даними необхідно розрахувати 

вплив підвищення кваліфікації робітників за відповідною програмою 

навчання, на  прибуток підприємства. 

№ 

п/п 

Показники Величина  

1 Обсяг виготовленої продукції робітників, які 

підвищили кваліфікацію  

2,0 млн.грн 

2 Обсяг виготовленої продукції робітників, які не 

підвищили кваліфікацію 

1,8 млн.грн 

3 Чисельність робітників, які підвищили кваліфікацію 20 чол. 

4 Чисельність робітників, які не підвищили 

кваліфікацію 

25 чол. 

5 Рентабельність продукції 20 % 

6 Витрати на підвищення кваліфікації одного 

робітника 

2,5 тис.грн. 
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Задача 2 

За наведеними в таблиці вихідними даними необхідно розрахувати 

вплив підвищення кваліфікації слюсарів та механіків авто-майстерні на  

прибуток, якщо: 

№ 

п/п 

Показники Величина  

1 Середня продуктивність праці слюсарів, які 

підвищили кваліфікацію 

278 тис.грн. 

2 Середня продуктивність праці слюсарів, які не 

підвищили кваліфікацію 

180 тис.грн. 

3 Середня продуктивність праці механіків, які 

підвищили кваліфікацію 

250 тис.грн. 

4 Середня продуктивність праці механіків, які не 

підвищили кваліфікацію 

178 тис.грн. 

5 Чисельність слюсарів, які підвищили 

кваліфікацію 

20 чол. 

6 Чисельність механіків, які  підвищили 

кваліфікацію 

25 чол. 

7 Рентабельність продукції слюсарів 20 % 

8 Рентабельність продукції механіків 18 % 

9 Витрати на підвищення кваліфікації одного 

механіка 

1 тис. грн. 

10 Витрати на підвищення кваліфікації одного 

слюсаря 

0,8 тис. грн. 
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